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Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie 

Załącznik nr 1 do „Regulaminu e-korespondencji  

obowiązującego w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.” 

 

WNIOSEK O PRZESYŁANIE FAKTUR ORAZ INNEJ KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

 

Oznaczenie Wnioskodawcy – kod  Odbiorcy  

 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL/NIP 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres punktu odbioru: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu kontaktowego: ……………….…………………………………………………………………………………………. 

 

Adres e-mail, na który przesyłane będą faktury i inna korespondencja: 

 

                                                              

 

Należy wpisać jeden adres e-mail, na który przesyłane będą faktury i pozostała korespondencja, oraz z którego 

prowadzona będzie korespondencja Odbiorcy z ZEC w Wołominie Sp. z o.o. 

Adres e-mail należy wpisać drukowanymi literami, każdy znak wpisać w osobną kratkę. 

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI: 

Faktury oraz inną korespondencję proszę przesyłać na powyższy adres e-mail począwszy  

od dnia ………………………………………………..  

z zastrzeżeniem postanowień § 3 punkt 6 „Regulaminu e-korespondencji obowiązującego w Zakładzie 

Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”. 
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Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie 

Zgodnie z artykułem 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług składam 

wniosek o rozpoczęcie świadczenia usługi e-korespondencja oraz akceptuję wystawianie i przesyłanie 

faktur VAT oraz innej korespondencji przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o. w formie elektronicznej. 

Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem e-korespondencji obowiązującym w Zakładzie 

Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.” i akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o. w celu 

realizacji usługi wynikającej z „Regulaminu e-korespondencji obowiązującego w Zakładzie Energetyki 

Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.”. 

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) administratorem danych jest Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. adres siedziby: ul. Szosa 

Jadowska 49, 05-200 Wołomin. Podane w oświadczeniu dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy 

sprzedaży ciepła lub innej umowy zawartej przez Odbiorcę, wystawiania i przesyłania faktur oraz innej 

korespondencji drogą elektroniczną, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO, przez okres niezbędny do wykonania  

i rozliczenia umowy. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania w/w celu przetwarzania. Odbiorcy przysługuje 

prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jednakże będzie to miało wpływ na możliwość 

wykonania w/w celu przetwarzania. Odbiorcy przysługuje ponadto prawo do złożenia sprzeciwu  

do administratora wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W ramach przetwarzania danych osobowych nie występuje profilowanie." 

 

 

Miejscowość ……………………………………………                                                data …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

…………….………………………………………………………. 
Czytelny podpis Odbiorcy 

lub pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
gdy składający wniosek jest osobą prawną 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wniosek można przesłać w formie tradycyjnej – papierowej na adres korespondencyjny ZEC w Wołominie  
Sp. z o.o. lub podpisany i zeskanowany dokument (w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia 
korespondencji) na adres e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl. 
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